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Jasełka w Kościele parafialnym pw. św. Mateusza Apostoła w Chłaniowie 

Dnia 6 stycznia 2017 roku w święto Trzech Króli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 

Chłaniowie przedstawili w Kościele parafialnym jasełka pt. Tej nocy świętej, tej nocy 
pamiętnej. W bardzo interesujący sposób dzieci ukazały wydarzenia biblijne związane z 

narodzeniem Pana Jezusa. Wszyscy w pięknych strojach, z wielkim przejęciem i 

zaangażowaniem odegrali swoje role. Na scenie pojawili się aniołowie, pasterze, paź, królewna i 

diabeł. Do Dzieciątka, Maryi i Józefa tradycyjnie przybyli Trzej Królowie. 

       

             

Jasełka skłoniły nas do refleksji i zadumy nad naszym codziennym życiem. Dziękujemy Bogu, 

za mądrość Trzech Mędrców, za naukę płynącą z ich wędrówki i za ich spotkanie z 

Nowonarodzonym. Tak jak oni, tak i my szukajmy prawdziwej drogi do Betlejem. Prośmy, aby 

sam Bóg zapalił dla nas Gwiazdę Betlejemską, która wskaże nam drogę do Niego. "Dążenie 



Mędrców z dalekich krajów do Betlejem... Wieczna droga całej ludzkości - wyjść z siebie i 

dążyć naprzód w nadziei, że gdzieś jest światło, prawda i dobro, miłość, sprawiedliwość i 

życie..." (Kard. Stefan Wyszyński) Jeden z anonimowych poetów napisał: O Dzieciątko, cóż ja 

Tobie ofiarować mogę? Nie mam skarbu, by z Królami razem ruszyć w drogę. Ale Ty, o Jezu, 

jesteś w każdym komu trzeba podać rękę, uśmiech, słowo, jakby kromkę chleba. Święto 

Objawienia Pańskiego wciąż ożywia w sercach ludzi prawdę, że Bóg jest blisko człowieka. 

Wielka miłość jaką Stwórca ogarnia ludzkie istnienie znajduje swój wymowny znak, którym 

jest Betlejem, gdzie Bóg stał się człowiekiem. Stał się do nas podobnym we wszystkim oprócz 

grzechu. Dzieli nasz los, przenika naszą codzienność i pokazuje nam drogę. Niech Święto 

Trzech Króli pobudzi nas do wdzięczności za bliskość Boga i solidarność z ludzkim losem. 

Rozpoznajmy w Nowonarodzonym naszego Pana i Odkupiciela. Niech radość Jego przyjścia 

opromienia życie każdego z nas i pozwala nam odnaleźć w życiu zagubiony sens. 

 

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz Jerzy Koma podziękował uczniom i paniom: Renacie Rząd, 

Dorocie Kiełbasa i Marii Koprucha za pięknie przygotowane jasełka. Słowa wdzięczności 

skierował również do pani Dyrektor Marty Magier za zawsze życzliwe zaangażowanie szkoły 

we współpracę z Parafią. Szczególnie osoby starsze, cieszyły się dziećmi, które grając swoje 

role dzieliły się talentami i wysiłkiem swojej pracy z innymi. Parafianie obdarzyli wykonawców 

serdecznymi i gromkimi brawami. 

Bardzo miłą niespodzianką był słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników od Pana 

Stanisława Krzysztonia. Życzymy, aby Bóg, który przyszedł do nas obdarzał wszystkich 

parafian swoimi łaskami, pokojem i radością serca, zdrowiem i wszelkim dobrem. Niech 



Gwiazda Betlejemska rozświetli życia mrok, a błogosławieństwo Dzieciny niech towarzyszy 

wszystkim w każdym dniu Nowego Roku 2017! 

 

Zabawa choinkowa 2017 

W sobotnie popołudnie 14 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbyła się zabawa noworoczna. 

Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.00. Uczniowie przybyli wraz z rodzicami, rodzeństwem, 

a także znajomymi, którzy nie uczęszczają do naszej szkoły. Zabawę rozpoczęto tańcami 

tradycyjnie już przy dynamicznej muzyce zespołu Select, którego "szefem" jest Piotrek 

Krawiec - absolwent naszej szkoły. O godzinie 13.30 przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy 

Żółkiewka P. Jacek Lis, Radni Rady Gminy Żółkiewka P. Andrzej Zając, P. Zbigniew Domański i 

P. Marcin Podsiadły, oraz ks. Jerzy Koma. Uczniowie Małgosia Chwałek i Daniel Zdybel 

dostarczyli nam wielu wzruszeń poprzez przepiękne wykonanie kolęd. Widzowie przyjęli 

występ z aplauzem. Pani Dyrektor Marta Magier złożyła serdeczne życzenia noworoczne 

wszystkim obecnym, dzieciom życzyła przede wszystkim zdrowia i rozwijania swoich talentów. 

Następnie Wójt Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis podziękował za zaproszenie i złożył 

noworoczne życzenia dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniom i rodzicom. Wspólnie z radnymi 

obdarował także dzieci słodkościami. Kolejną część imprezy stanowił poczęstunek 

przygotowany przez rodziców dla uczniów i gości. Wieczorem przybył z ogromnym workiem 

prezentów wyczekiwany przez wszystkich Św. Mikołaj (Julka Zdybel) wraz ze Śnieżynkami 

(Hania Pawelec, Anetka Chwałek, Jagoda Małysz i Ilona Surowiecka). To była niezapomniana 

zabawa!!! 

     

     



Dzień Babci i Dziadka 

Dzień Babci i Dziadka to jeden z najpiękniejszych dni w roku. W tych dniach Babcie i 

Dziadkowie otrzymują szczególne podziękowania za okazywaną miłość i dobroć. Dnia 

06.02.2017 r. o godz. 11.00 w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji tego święta. 

       

       

Na wstępie pani dyrektor Marta Magier przywitała wszystkich miłych gości ciepłymi słowami i 

złożyła im serdeczne życzenia. Za całokształt przygotowania tego święta odpowiedzialne były 

panie: Maria Koprucha, Bożena Kwiatkowska, Anna Chmura i Renata Rząd. W pięknie 

udekorowanej sali dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały "Koncert życzeń dla 

Dziadków". Były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z 

tymże świętem. Mali artyści z przejęciem prezentowali swoje umiejętności. Na twarzach 

dzieci było widać ogromną radość oraz skupienie. Dziadkowie z wielką ciekawością i 

wdzięcznością wysłuchali koncertu przygotowanego przez najmłodszych. Pod koniec 

artystycznego programu wnuczęta wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie 

wykonane laurki i ofiarowały słodką niespodziankę. Wszyscy z zachwytem i wzruszeniem 

patrzyli na swoje pociechy. Na koniec mali aktorzy otrzymali burzę braw, która była jak 

najbardziej zasłużona. Jedna z sentencji głosi: "Serce jest bogactwem, którego się nie 

sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje". (Gustaw Flaubert) Ten dzień był właśnie 

taki. Wnuki ofiarowały dziadkom swoją dziecięcą miłość i prostotę. Spotkanie było wyrazem 



mocnej więzi, jaka łączy wnuków z ich dziadkami. Kochanym Babciom i Dziadkom dziękujemy 

za ich bezgraniczną miłość, dobroć, ciepło i jeszcze raz życzymy dużo, dużo zdrowia i samych 

pięknych chwil, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków, jak w tym dniu. 

 

Bal karnawałowy 

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego 

okresu są bale karnawałowe. W dniu 14.02.2017 r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. 

Tego dnia dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i 

filmów. Na sali można było spotkać wróżki, królewny, pszczółki, Myszkę Miki, piratów, 

kowbojów, policjantów, Zorro, Spidermana, Batmana, ... nie sposób zliczyć i wymienić tych 

wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. 

     

     

W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do pamiątkowych zdjęć w 

karnawałowych przebraniach. Następnie wszyscy uczestnicy balu przeszli do sali 

gimnastycznej. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do 

wesołej zabawy. Przy dźwiękach muzyki i utworach znanych wykonawców dzieci mogły pobawić 

się z kolegami i koleżankami, a także rodzicami i nauczycielami. Były korowody, kółeczka, 

pociągi, węże i tańce w parach. Na sali podczas pląsów było kolorowo, wszyscy bawili się 

wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. W czasie balu wychowawcy 

rozdawali walentynki gromadzone od kilku dni w specjalnej skrzyni. W ten sposób uczniowie 

mogli przesłać sobie słowa sympatii. 



Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy 

upływał szybko. Dzieci z żalem opuszczały salę. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom 

spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym 

wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Na pewno tegoroczny bal będzie 

niezapomniany, Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych 

balowych strojów. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa 

karnawałowa udała się serdecznie dziękujemy! 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ciasto 3 Bit 
 

Składniki: 

 1 puszka masy krówkowej lub puszka słodkiego mleka skondensowanego (500g) 

 ok. 510g herbatników (ok. 75 sztuk, wychodzą 3 warstwy, każda po ok. 25 herbatników) 

 400- 500ml słodkiej śmietany 30- 36% 

 2 opakowania śmietan-fix 

 ok. 50- 100g dowolnej czekolady 

 

Masa budyniowa: 

 500ml mleka 

 2/3 szklanki cukru (ok. 130g) 

 2 żółtka 

 3 łyżki mąki ziemniaczanej (ok. 40- 45g) 

 3 łyżki mąki pszennej (ok. 40- 45g) 

 ok. ¾ kostki masła (ok. 180g) 

 

 

Sposób przygotowania: 

1. Jeśli mamy puszkę słodkiego mleka skondensowanego, należy gotować ją w garnku z wodą 

na małym ogniu przez 3 godz. (Puszka musi być cała pokryta wodą). Jeśli korzystamy z 

gotowej masy krówkowej, należy najpierw przygotować masę budyniową (według punktu 2), 

a następnie puszkę z masą krówkową wsadzić na parę minut do gotującej się wody. 

(Miękka masa krówkowa będzie łatwiej się rozsmarowywała). 

2. Przygotować masę budyniową. 1 ½ szklanki mleka i cukier zagotować. Pozostałe mleko 

wymieszać dokładnie z żółtkami i mąkami. Dodać do gotującego się mleka, szybko 

mieszając, aby nie powstały grudki. Chwilkę gotować (około 1 min), aż budyń zgęstnieje. 

Pozostawić do ostygnięcia. Miękkie masło utrzeć mikserem na puszystą masę. Dalej 

miksując, dodawać stopniowo zimny budyń. 

3. Formę prostokątną o wymiarach około 35x24cm wyłożyć herbatnikami. (Ja użyłam formy 

rozciąganej tak, że mogłam ją tak ustawić, aby nie łamać herbatników. U mnie wyszło po 5 

herbatników wzdłuż i wszerz). 

4. Na herbatnikach rozsmarować lekko ciepłą masę krówkową. Wyłożyć drugą warstwę 

herbatników. Kolejno wyłożyć masę budyniową, na nią ostatnią warstwę herbatników. 

5. Ubić śmietanę ze śmietan-fix. Śmietanę wyłożyć na górę i posypać startą czekoladą. 

6. Ciasto wstawić do lodówki, na co najmniej 12 godz. 

 

 
Diana Krzysztoń 

 



Sernik na zimno z owocami  

 

Składniki:  

 250 g owoców  

 500 g tłustego sera twarogowego 

 1 paczka biszkoptów 

 150 g cukru - może być cukier puder 

 3 galaretki – 2 jasne i 1 czerwona.  

 

Przygotowanie:  

Ser mielimy dwu lub trzykrotnie, następnie ucieramy go z cukrem. Możemy też skorzystać z 

gotowego sera twarogowego do ciast. Do sera dodajemy jasne galaretki. Tortownicę 

wykładamy biszkoptami i wlewamy do niej masę serową. Wstawiamy na 3 godziny do lodówki. 

Następnie układamy na wierzchu sernika ładnie przekrojone na połówki owoce. Zalewamy 

tężejącą, truskawkową galaretką. 

 

 

 

Alicja Swuł 

 

 

 

 



 
 

 
Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:  

- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem,  

że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki,  

a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę.  

- I co, wypadł ci orzeł?  

- Tak, ale dopiero za piątym razem.  

********************************************************************************** 

Ojciec do syna:  

- Jak tam postępy w szkole?  

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok. 

********************************************************************************** 

Nauczycielka w kozie mówi do ucznia:  

- Przemyślałeś swoje wypracowanie? Mieliście napisać o wariatach, odwołałeś się do 

"Kordiana", "Zbrodni i kary" oraz do mnie. Wiesz, co zrobiłeś źle?  

- Tak. Kordian nie był wariatem, tylko mu wmawiano. 

********************************************************************************** 

Podczas egzaminu jeden ze studentów poprosił o otwarcie okna. Profesor zezwolił i powiedział: 

- Okno można otworzyć, orłów tu nie ma, nie wyfruną.  

Po egzaminie, gdy już wszyscy wychodzili, profesor słyszy:  

- Ooo! Patrzcie, profesor też wychodzi drzwiami...  

********************************************************************************** 

Nauczycielka mówi do ucznia:  

- Mam, dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że każdego dnia robisz widoczne 

postępy.  

- A jaka jest zła?  

- Są one mniejsze, niż to jak się przesuwamy z programem.  

********************************************************************************** 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:  

- Ile zrobiłeś zadań?  

- Ani jednego.  

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.  

********************************************************************************** 

Rozmowa kolegów z gimnazjum:  

- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna, niż wszystkie dziewczyny.  

- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego?  

- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną chodzić.  

********************************************************************************** 

Nauczyciel na lekcji matematyki:  

 



- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...? 

Maryna odpowiada:  

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana.  

********************************************************************************** 

Nauczyciel matematyki zwraca klasówki w pewnej wyjątkowo tępej klasie.  

- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60% z was nie ma najmniejszego pojęcia o matematyce. 

Na to jeden z uczniów:  

- Przesadza pan psorze! Tylu to nas nawet nie ma w tej klasie.  

********************************************************************************** 

- Puk, puk!  

- Kto tam?  

- Matematyka.  

- Sama?  

- Nie, z zagrożeniem.  

********************************************************************************** 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - dziwi się polonistka, oddając 

pracę domową uczniowi.  

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali mi mama i tata.  

********************************************************************************** 

Dwaj kumple dostali się na studia i wymieniają pierwsze doświadczenia:  

- Jaki masz akademik?  

- Człowieku, full wypas: pisuar, wanna, bidet, pralka, zmywarka... i to wszystko w jednej 

umywalce! 

**********************************************************************************  

Matka pyta syna:  

- Co przerabialiście dzisiaj na chemii?  

- Materiały wybuchowe.  

- Nauczycielka zadała coś do domu?  

- Nie zdążyła...  

********************************************************************************** 

Jest lekcja, pani pyta dzieci:  

- Co daje nam krówka?  

Dzieci: Mleczko!  

Pani: Dobrze. A kurka?  

Dzieci: Jajko!  

Pani: No pięknie! A świnia?  

Dzieci: Zadania domowe! 

 

 

 
 

Kacper Kawiorski  

 

 



 

 

 


